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ЕКОНОМИЈА

Пишува:  
Рената МАТЕСКА

ЗАШТИТАТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ КАКО ДЕЛ ОД ЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА

ЕКОНОМИЈА

Со осамостојувањето потрошувачите беа 
запоставени, оставени на маргините во 
пог лед на знаењата кои ги имаат за про из-
водите и за услугите. Нерамноправната по-
зиција ме ѓу производителите, дис три бу-
терите и тр гов ците, од една страна, и пот-
рошувачите, од друга, се манифестира во 
недостигот од вис тинити и навремени ин-
формации за потро шувачите, како и знае-
ња тие да направат пра вилен избор на про-
изводи на пазарот или да користат од ре-
дени услуги.

ЦРНИТЕ ПАЗАРИ НИ ГИ 
УНИШТУВААТ ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВА

Неодамна, на Светскиот 
ден на потрошувачите 
се потсетивме дека не 

си ги знаеме правата како 
потрошувачи и дека попусто 
имаме Закон за заштита на 
по  трошувачите, доколку прак -
тично не го применуваме!

На потрошувачката по ли-
тика Европа й посветува осо-
бено внимание, како во де-
лот на законската регулатива, 
та ка и во практиката. Закон 
има  ме од 2000 година, но-
виот За кон за заштита на по-
тро шу ва чите стапи на сила 
од 26.6.2004 година, а во на-
шите продавници (но и на ди-
вите тезги) може да се најде 
сè и сешто, несоодветно спа-
кувано, со изминат рок, без 
декларација, опасни канце-
рогени играчки за деца, не-
обележана генетски модифи-
цирана храна, производи кои 
не ги задоволуваат стан дар-
дите пропишани на етикетата 
и сл. Неофицијалните ана ли-
зи говорат дека 45 проценти 
од македонската економија 
функционира на црно. Спо-
ред Организацијата на пот-

рошувачите на Македонија, 
сивата економија претста ву-
ва опасност за граѓаните - по-
трошувачи, но и за бизнис-
мените кои легално работат 
и ги почитуваат пропишаните 
стандарди и закони.

Крум Ефремов од Минис-
терството за економија на-
гласи дека треба да имаме 
потрошувачка политика со-
гласно со европската. "Зашти-
тата на потрошувачите прет-
ставува значајна политика и 
значаен сегмент на една др-
жава со оглед дека сите сме 
потрошувачи. Едукацијата и 
информирањето во тој до-
мен е од големо значење".

ОБВРСКИ

Спогодбата за стаби лиза-
ција и асоцијација со Европ-
ската унија наметнува соод-
ветни обврски за законо дав-
ството на Република Маке-
донија. Од оваа спогодба јас-
но произлегува и заложбата 
да се дејствува и кон усо гла-
сување на законската регу-
латива на Р Македонија со 
соодветната на Унијата, како 
и развој на институционални 
форми компатибилни со сис-
темите на земјите-членки. 
Во таа насока, со Спогодбата 

е прокламирана и потребата 
од поголема заштита и унап ре-
дување на правната си гур-
ност на потрошувачите, пре-
ку усогласување на закон ската 
регулатива и водењето соод-
ветна потрошувачка по ли ти-
ка. Македонија ја при фа ти 
заш титата на потро шу ва чите 
како една од основните вред-
ности на граѓанското опш-
тество, донесувајќи го За конот 
за заштита на по тро шу ва чи-
те, но таа заложба, исто така, 
треба јасно да се истакне и со 
водењето соод ветна политика 
за заштита на потрошувачите, 
како дел од економската по-
литика. Се оче  кува потрошу-
вачката по ли тика да обез бе-
ди подобар квалитет на про-
изводите и услугите, силна 
позиција на потрошувачите 
на пазарот преку нивна еду-
кација, на времено и вис ти-
нито ин фор мирање, силна и 
фер кон ку ренција на па за-
рот, а со тоа и подобар ква-
литет на животот на граѓа-
ните. Истовремено треба да 
се воспостават ком патибилни 
институции и ме ханизми во 
владиниот и не владиниот 
сектор со кои ќе се обезбеди 
имплементација на таа по-
литика, како на на ционално, 
така и на локално ниво. По-
требата од обез бе дување 

конзистентна заш ти та на ин-
тересите на потро шувачите 
во рамките на еди ниците на 
локалната само управа до би-
ва на значење, особено со 
имплемен таци ја та на про це-
сот на децентра лизација, со 
оглед дека како резултат на 
овој процес опш тините до-
биваат многу нови функции, 
кои досега беа во ис клу чи-
телна надлежност на орга-
ните на државата како, на 
пример, во домените на 
здрав  ството, образованието, 
социјалата, економијата и сл. 
Перспективата за поактивно 
учество на општините во ре-
шавањето на проблемите на 
граѓаните како потрошувачи 
дава и новиот Закон за ло-
кална самоуправа. Според од -
редбите на Законот, за од-
редени прашања кои се од-
несуваат на квалитетот на ус-
лугите на јавните служби на 
општината, локалната само-
уп рава може да формира Со-
вет за заштита на потро шу-
вачите, составен од поголеми 
групи корисници на јавни 
услуги. Претходно спомна-
тата диспозитивна норма, со 
активно учество на ОПМ, се 
претвори во облигаторна во 
новиот Закон за заштита на 
потрошувачите, кој налага 
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фор     мирање Совети за заш-
тита на потрошувачите во 
единиците на локалната са-
мо управа. Така доаѓаме и до 
целите на овој проект, кој 
треба да овозможи импле-
ментација на новиот Закон 
за заштита на потрошувачите 
и институционализација на 
заштитата на потрошувачите 
во единиците на локалната 

самоуправа. Цели на про-
ек тот на ОПМ се: имплемен-
та ција на новиот Закон 
за заш  тита на потро шу ва-
чите; ин сти туционали за-
ција на заш титата на по-
трошу ва чите во едини-
ците на ло калната са мо-
управа; по дигнување на 
свеста на граѓаните за 
нив ните пра ва како по-
трошу вачи.

ОДБЕЛЕЖУВАЊЕ

По повод 15 март, Свет    -
скиот ден на потро шу ва-
чите, ОПМ ја истакна по-
требата од едукација на 
децата и уче ни ците како 
потрошувачи, од при чи-
на што тоа е една ком-
понента во едукацијата 
која Европа и светот де-

нес ја пра ват на овој план.
Историски гледано пра во-

то на потрошувачката еду ка-
ција е признато во 1975 го-
дина во САД, како право без 
кое пот ро шу вачите нема да 
можат да ги остварат другите 
свои права.

"Во 1986 година ООН ус-
воила Прирачник за заштита 
на потрошувачите во кој се 
вели дека Владата треба да 

го поттикнува развојот на по-
трошувачката едукација и ин-
формативните програми, имај -
ќи ги предвид култур ни те 
традиции, при што се до да ва 
дека 'потрошувачката еду-
кација треба да стане дел од 
основниот курикулум на еду-
кативниот систем, но мож-
ност како дел од веќе пос-
тојните предмети'.

Истата година Европскиот 
совет на министри за обра-
зование ја прифатил Резо лу-
цијата, која се однесува на 
потрошувачката едукација во 
основните и во средните учи-
лишта. Во неа се вели: 'Ком-
петентните лица од земјите-
членки на Унијата ја одобрија 
генералната примена на пот-
рошувачката едукација во 
училишните курикулуми во 
основните и во средните учи-
лишта на ниво на кое таа се 
одвива систематично во те-
кот на задолжителното обра-
зование'.

Следејќи ги светските и ев-
ропските трендови, а со под-
дршка на Светското потро-
шувачко движење и гер ман-
ската организација на потро-
шувачите, ОПМ уште во 2000 
година почна да работи во 
областа на едукација на де-

цата како потрошувачи, ба-
рајќи ја поддршката на ре-
сор  ните министерства и Би-
рото за развој на образо ва-
нието. За таа цел се одржаа 
бројни јавни трибини, се ми-
нари и работилници, пред 
сè, за да се добие поддршка 
од релевантните институции, 
како што се детските гра дин-
ки, основните и средните учи-
лишта и педагошките фа кул-
тети. Со поддршка на Сојузот 
на просветните работници 
се формираше истражувачки 
тим со задача да ја анализира 
постојната состојба и да го 
проучи полето на потро шу-
вачката едукација од повеќе 
аспекти, меѓу кои особено 
прашањата поврзани со на-
чинот на кој таа тематика 
функционира во образов ни-
от систем на Македонија. Ка-
ко резултат од таа работа и 
ентузијазмот на целиот стру-
чен тим денес ги имаме пуб-
ликациите - брошурата 'Де-
тето потрошувач' и сли ков-
ницата 'И ние сме потро шу-
вачи', а еве сега го про мо ви-
равме и прирачникот 'Еду-
кација на детето и на уче-
никот како потрошувачи'", ве-
ли Маријана Лончар Велкова, 
претседател на ОПМ.


